ASSEMBLEA DE ZONA SABADELL (05.10.16)
Assistim: Escoles Concòrdia, Amadeu Vives, Gaudí, Roureda, Joan Montllor, Pau Casals i Catalunya de
Sabadell, el Turonet i Lola Anglada de Sant Quirze, el Sol i la Lluna de Castellar i l’Institut Sabadell de
Sabadell. I els sindicats CGT, USTEC i CCOO.
1. Possibilitat de convocatòria de vaga a l’Educació Pública.
S’explica la dinàmica d’unitat de lluita de les cinc organitzacions sindicals de l’Ensenyament a Catalunya dels
últims temps, concretitzada en les mobilitzacions que s’han portat endavant des del primer de setembre. Els
sindicats així organitzats en forma d’Intersindical, estan valorant la possibilitat de convocar vaga a l’Educació
Pública, entre finals d’octubre i principis de novembre. La data, sense concretar encara, hauria de coincidir
amb la presentació dels Pressupostos de la Generalitat al Parlament català.
Des de la Intersindical se’ns farà arribar el Manifest unitari definitiu del qual, en la reunió, només es disposa
d’un esborrany, però se sap que les reivindicacions principals giraran al voltant de la millora de les condicions
laborals (retorn als horaris lectius anteriors a les retallades, reducció de 2 hores lectives als majors de 55...),
les substitucions des del primer dia i des de l’1 de setembre, el cobrament del mes de juliol del personal
substitut, la retirada dels plans pilot de nomenaments, el no tancament d’aules als centres públics i la
necessària reducció de ràtios...
Des dels sindicats s’anirà als centres i es parlarà amb els claustres docents que així ho demanin. Però caldrà
la implicació de tothom present per garantir que la informació arriba a tots els centres i pot ser debatuda en
assemblees. Es recollirà el recompte de docents disposats i disposades a exercir el dret de vaga.
2. Sentència europea sobre indemnitzacions per comiat del personal interí i substitut.
Es valora la sentència de la UE com un reconeixement del dret d’indemnització del personal docent interí i
una demostració de què l’Administració pública, espanyola i/o catalana, genera feina precària. Des dels
sindicats s’està a l’espera de la definició pràctica i legal que es farà del tema i les possibles repercussions que
es puguin donar. S’informarà al col·lectiu docent, susceptible de realitzar la reclamació corresponent, en la
mida que es vagi clarificant tot el procés.
3. Projectes? Inclusió educativa? Escoles XXI?
Es desenvolupa un debat sobre aquests temes a rel de la valoració del programa emès a la TV3 sobre les
noves maneres d’ensenyar. Es fa evident que cal anar alerta amb la utilització perversa que fa l’administració
de procediments i paradigmes educatius progressistes per aplicar les polítiques neoliberals en Educació amb
l’ajut dels mitjans de comunicació.
Com sempre, es fa necessària la “in-formació” del col·lectiu docent per poder defensar els seus drets. Així,
per la necessitat de debatre a fons aquests temes i alhora, fer el seguiment del pla de mobilització
s’autoconvoca, provisionalment, una Assemblea de Zona Extraordinària per al dia 19 d’octubre.
Acords:
1. Sondejar els claustres davant la convocatòria de vaga a l’Educació Pública, potenciant el debat de la
qüestió en assemblees a cada centre. Proposar data per fer xerrada amb els sindicats.
2. Si es confirma finalment, Assemblea de Zona extraordinària el 19.10.16.

